
data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

'PONIEDZIAŁEK 

2-04-2018

DYŻUR 

1,7,3
kakao naturalne 200ml zupa kapuśniak zupa kapuśniak zupa kapuśniak 350g 350g

pieczywo mieszane 30g makaron makaron makaron bezglutenowy 200g 150g
kiełbaski zapiekane z 

serem 
100g

masło 5g z serem z sosem mięsnym z serem 80g 60g papryka 
i polewą truskawkową i polewą truskawkową 150g 100g

szynka wieprzowa 30g 
surówka z marchewki i jabłka/ 

sałatka owocowa 
surówka z marchewki i jabłka/ 

sałata zielona 
surówka z marchewki i jabłka/ 

sałatka owocowa 
100g 75g herbata z miodem 200ml. 

sałatka wiosenna ( sałata 
pomidor, rzodkiewka) 

Kompot/woda z cytryną 250ml 250ml chleb pełnoziarnisty 30g

alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9,7 1,7,3

płatki jaglane na mleku 220g zupa ziemniaczana zupa ziemniaczana zupa ziemniaczana 350g 350g placki z jabłkiem 100g

pieczywo mieszane 30g potrawka z kurczaka potrawka z kurczaka potrawka z kurczaka 
90g+60g 

sos
70g+30g 

sos
serek biały ze szczypiorkiem i 

rzodkiewką 
50g ryż z czarnym sezamem ryż z czarnym sezamem ryż z czarnym sezamem 150g 100g jogurt owocowy 150ml 

papryka 30g
brokuły posypane pestkami dyni 

prażonymi / surówka z białej 
kapusty z papryka 

brokuły posypane pestkami 
dyni prażonymi / surówka z 

białej kapusty z papryka 

brokuły posypane pestkami 
dyni prażonymi / surówka z 

białej kapusty z papryka 
150g 100g

herbata 200ml. kompot/ woda z pomarańczą 250ml 250ml

alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9,7,11 1,7,3

płatki kukurydziane na mleku 220g zupa pomidorowa z makaronem 
zupa pomidorowa z makaronem 

bez śmietany 
zupa pomidorowa z 

makaronem 
350g 350g chałka z masłem i 

sałatka z kurczakiem 100g 
filet rybny  w cieście / kotlet 
ziemniaczany z pieczarkami 

filet rybny  w cieście filet rybny  w cieście 90g  70g 
dżemem 

niskosłodzonym 
100g

pieczywo mieszane 30g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g 

masło 5g 
surówka z kapusty kiszonej/ fasolka 

szparagowa 
surówka z kapusty kiszonej/ 

fasolka szparagowa bez masła 
surówka z kapusty kiszonej/ 

fasolka szparagowa 
150g 100g

sok marchewkowo- 
owocowy 

150ml. 

kompot/ woda z cytryną 250ml. 250ml. 
alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9,7,11, 4, 1,7,3

WTOREK 
03.04.2018 

ŚRODA 
05.04.2018

CZWARTEK 
06.04.2018

PIĄTEK 
07.04.2018

Jadłospis przygotowała Wioletta Zimochocka  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku i po zmianie z dnia 26 lipca 2016. 

Do obiadu podawane sa owoce sezonowe 

              15 lat doświadczenia w cateringu   Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 
śniadanie podwieczorek



data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

kakao naturalne 200ml
.

zupa ogórkowa zupa ogórkowa bez śmietany zupa ogórkowa 350g 350g parówki ( 70% mięsa) 

pieczywo mieszane 30g pierogi z serem pierogi z  mięsem  
pierogi z serem z mąki 

kukurydzianej 
300g 195g sałatka z pomidorów 100g 

masło 5g i polewą jogurtową i polewą jogurtową 100g 75g pieczywo 20g

PONIEDZIAŁEK
sałata 3g

surówka z marchwi z 
brzoskwinią/ 

surówka z marchewki
surówka z marchwi z 

brzoskwinią/ 
150g 100g herbata owocowa 200ml. 

09.04.2018
schab pieczony z rozmarynem 20g

ogórek świeży 20g kompot/ woda z cytryną 250ml. 250ml.
alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9,7 1,7,3,9,13

ciasto lane na mleku 220ml krupnik z kaszą jaglaną krupnik z kaszą jaglaną krupnik z kaszą jaglaną 350g 350g gofry 

pieczywo mieszane 30g gołąbki z mięsem gołąbki z mięsem 
gołąbki z mięsem bułka 

bezglutenowa 
150g 120g z owocami 80g 

masło 5g
sałata 3g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g 

ser żółty 30g ogórek kiszony / kalafior 
ogórek kiszony / kalafior bez 

masła 
ogórek kiszony / kalafior 100g 75g kisiel z owocami 200ml. 

papryka Kompot/herbata z goździkami 250ml 250ml
alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9, 1,7,3,

kawa inka na mleku 200ml barszcz czerwony barszcz czerwony barszcz czerwony 350g 350g

pieczywo mieszane 30g gulasz wieprzowy gulasz wieprzowy gulasz wieprzowy 90g+60g sos 70g+30g 
sos

szarlotka 100g

masło 5g kasza gryczana kasza gryczana kasza gryczana 150g 100g

pasztet pieczony 80g
brokuły / surówka z białej 

kapusty słodko kwaśna 
brokuły bez masła  / surówka z 
białej kapusty słodko kwaśna 

brokuły / surówka z białej 
kapusty słodko kwaśna 

150g 100g herbata owocowa 200ml.

ogórek kiszony 20g Kompot/herbata z cytryną 250ml 250ml
11.04.2018 alergeny 1, 7, 6, 9,10, 1,3,6,9, 1,7,3,

płatki owsiane na mleku 220g zupa kalafiorowa zupa kalafiorowa bez śmietany zupa kalafiorowa 350g 350g

pieczywo mieszane 30g bioderko trybowane pieczone bioderko trybowane pieczone bioderko trybowane pieczone 90g 70g naleśniki z owocami 100g 

masło 5g ryż ryż ryż 150g 100g herbata miętowa z cytryna 200ml. 

pasta jajeczna ze 
szczypiorkiem 

40g 
marchew z groszkiem/ surówka z 

kapusty pekińskiej 
marchew z groszkiem/ surówka z 

kapusty pekińskiej 
marchew z groszkiem/ surówka z 

kapusty pekińskiej 
150g 100g 

pomidor 20g kompot/ herbata owocowa 250ml. 250ml. 

12.04.2018 alergeny 1, 7, 6, 10, 1,3,6,9, 1,7,3,
makaron gwiazdki na mleku 220g barszcz biały barszcz biały  bez śmietany barszcz biały 350g 350g chałka z masłem 

pieczywo mieszane 30g makaron makaron makaron bezglutenowy 180g 130g i owocami 100g 

masło 5g
kotlet rybny/ placki ziemniaczane 

z sosem  
kotlet rybny kotlet rybny 120g 100g herbata miętowa 200ml. 

sałata 3g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g 

ser żółty/ wędlina drobiowa 20g 
sałata zielona ze śmietaną/bukiet 

warzyw  
sałata zielona ze śmietaną/bukiet 

warzyw  bez masła 
sałata zielona ze śmietaną/bukiet 

warzyw  
150g 100g 

rzodkiewka 20g kompot/ woda z pomarańczą 250ml. 250ml. 

13.04.2018 alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9,4 1,7,3,

WTOREK 
10.04.2018

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Jadłospis przygotowała Wioletta Zimochocka  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku i po zmianie z dnia 26 lipca 2016. 

              15 lat doświadczenia w cateringu   Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 
śniadanie podwieczorek



data obiad bezmleczna bezglutenowa duży mały

kakao naturalne 200ml
zupa z kapusty słodkiej z 

pomidorami 
zupa z kapusty słodkiej z 

pomidorami 
zupa z kapusty słodkiej z 

pomidorami 
350g 350g tosty po hawajsku 100g

pieczywo mieszane 30g naleśniki z serem naleśniki z owocami 
naleśniki z serem z maki 

kukurydzianej 
375g 250g

z serem i szynką z 
dodatkiem ananasa

masło 5g i polewa jogurtową polewa owocowa i polewa jogurtową 100g 75g pomidor 20g 

wędlina wieprzowa (70%) 20g
surówka z kapusty pekińskiej z 

owocami/ sałatka owocowa 
surówka z kapusty pekińskiej z 

owocami/ sałatka owocowa 
surówka z kapusty pekińskiej z 

owocami/ sałatka owocowa 
150g 100g herbata 200ml.

pomidor 20g kompot / herbata z cytryną 250ml 250ml
alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9,7 1,7,3,9,13

płatki kukurydziane na mleku 220g Zupa jarzynowa ( wiosenna) 
Zupa jarzynowa ( wiosenna) bez 

śmietany 
Zupa jarzynowa ( wiosenna) 350g 350g

babeczki z budyniem 
i owocami

100g 

pieczywo mieszane 30g
pieczeń wieprzowa pieczona w 

sosie własnym 
pieczeń wieprzowa pieczona w 

sosie własnym 
pieczeń wieprzowa pieczona w 

sosie własnym 
90g +60g 70g+30g 

masło 5g kasza pęczak kasza pęczak kasza gryczana 150g 100g woda z cytryną 200ml.

sałata 3g
surówka z czerwonej kapusty / 

brokuły 
surówka z czerwonej kapusty / 

brokuły bez masła 
surówka z czerwonej kapusty / 

brokuły 
150g 100g

szynka drobiowa zawijana z 
serem 

20g

pomidor 20g kompot / herbata z goździkami 250ml. 250ml.
herbata 200ml

alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9, 1,7,3,

płatki kukurydziane na mleku 220g zupa pieczarkowa z makaronem 
zupa pieczarkowa z makaronem 

bez śmietany  
zupa pieczarkowa z makaronem 350g 350g budyń malinowy 100g 

bułeczka ziarnista 30g filet z kurczaka panierowany filet z kurczaka panierowany 
filet z kurczaka panierowany 

bułka bezglutenowa  
90g  70g  herbatniki 20g 

pasta z wędliny 30g ryż ryż ryż 150g 100g 
woda z cytryną i 

miętą 
200ml.

herbata 200ml.
surówka z kapusty pekińskiej/ 

buraczki na ciepło 
surówka z kapusty pekińskiej/ 
buraczki na ciepło bez masła 

surówka z kapusty pekińskiej/ 
buraczki na ciepło 

150g 100g

kompot/ woda z cytryną 250ml 250ml
alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9, 1,7,3,

kawa na mleku 200ml.
barszcz czerwony zabielany z 

jajkiem 
delikatna zupa grochowa delikatna zupa grochowa 350g 350g

pieczywo mieszane 30g
pulpety drobiowe z sosem 

koperkowym 
pulpety drobiowe z sosem 

koperkowym 
pulpety drobiowe z sosem 

koperkowym bułka bezglutenowa 
180g 130g placki z owocami 100g

masło 5g kasza jęczmienna kasza jęczmienna kasza gryczana 200g 60g

sałata 3g
surówka z kapusty pekińskiej 

/marchew na ciepło mini 

surówka z kapusty pekińskiej 
/marchew na ciepło mini bez 

masła 

surówka z kapusty pekińskiej 
/marchew na ciepło mini 

100g 75g herbata 200ml. 

sałatka z kurczaka z jajkiem 
kukurydzą..

30g

pomidor 20g kompot / herbata z cytryną 250ml. 250ml.
alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9, 1,7,3,

zupa mleczna 220g krupnik ryżowy krupnik ryżowy krupnik ryżowy 350g 350g
panacotta z musem 

truskawkowym

pieczywo mieszane 30g
filet rybny panierowany / 

makaron z pastą pomidorową 
filet rybny filet rybny bułka bezglutenowa 90g 70g  

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g 100g

PONIEDZIAŁEK 
16.04.2018

WTOREK 
17.04.2018

ŚRODA 
18.04.2018

CZWARTEK 
19.04.2018

              15 lat doświadczenia w cateringu   Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 
śniadanie podwieczorek



sałata 3g
surówka z kiszonej kapusty / 

bukiet warzyw 
surówka z kiszonej kapusty / 

bukiet warzyw 
surówka z kiszonej kapusty / 

bukiet warzyw 
150g 100g herbata owocowa 250ml.

ser żółty 20g kompot/ woda z cytryną 250ml. 250ml.
PIĄTEK papryka 20g 

20.04.2018 alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9,4 1,7,3,

Do obiadu podawane sa owoce sezonowe 

Jadłospis przygotowała Wioletta Zimochocka zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku i po zmianie z dnia 26 lipca 2016. 



data obiad duży mały

owsianka na mleku z 
brzoskwiniami 

200ml zupa szczawiowa zupa JARZYNOWA bez śmietany zupa szczawiowa 350g 350g

pieczywo mieszane 30g kluski leniwe z masełkiem kopytka z sosem kluski leniwe z masełkiem 375g 250g kiełbaski na ciepło 100g

masło 5g mięsnym z mąki kukurydzianej pieczywo pełnoziarniste 30g

sałata 3g marchew z jabłkiem/ marchew z jabłkiem/ marchew z jabłkiem/ 150g 100g
polędwica drobiowa 20g herbata 200ml.

pomidor 20g kompot/ woda z cytryną 250ml 250ml
herbata z wiśniami 200ml

alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9,7 1,7,3,9,13

płatki owsiane na mleku z 
rodzynkami 

220g zupa fasolowa zupa fasolowa zupa fasolowa 350g 350g

bułka grahamka z 30g shoarma z mięsem wieprzowym 
shoarma z mięsem wieprzowym 

bez sera 
shoarma z mięsem wieprzowym 90g+60g

70g+30
g

rogalik z ciasta kruchego z 100g

humusem ( własnej produkcji) 30g ryż ryż ryż 150g 100g jabłkiem 

jajko z sosem jogurtowym 40g
mix sałat z pomidorami, 

ogórkami… / kalafior 
mix sałat z pomidorami, 

ogórkami… / kalafior  bez masła 
mix sałat z pomidorami, 

ogórkami… / kalafior 
150g 100g sok warzywny 200ml.

herbata 200ml Kompot/woda z pomarańczami 250ml. 250ml.

alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9,7 1,7,3,
kawa zbożowa na mleku 200ml rosół domowy z makaronem rosół domowy z makaronem rosół domowy z makaronem 350g 350g jogurt owocowy 150g

tosty wieloziarniste 30g tradycyjny kotlet schabowy tradycyjny kotlet schabowy 
tradycyjny kotlet schabowy z 

bułki bezglutenowy 
90g 70g 

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g ciasto drożdżowe 40g
z różnego rodzaju pastami z 

sera białego, dżem, miód 
20g

buraczki czerwone z cebulką / 
kapusta zasmażana 

buraczki czerwone z cebulką / 
kapusta zasmażana 

buraczki czerwone z cebulką / 
kapusta zasmażana 

150g 100g

kompot/herbata z cytryną 250ml. 250ml.

alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9,7 1,7,3,

lane kluski na mleku 220g delikatna zupa grochowa barszcz czerwony czysty z jajkiem 
barszcz czerwony zabielany z 

jajkiem 
350g 350g kisiel z owocami 150g

pieczywo mieszane 30g spagetti spagetti spagetti bezglutenowe 
120g + 
60g sos

100g + 
30g sos

masło 5g z sosem mięsnym z sosem mięsnym bez sera z sosem mięsnym 150g 100g kostka biszkoptowa 

sałata 3g
surówka z ogórtka kiszonego 

/sałata z sosem winegret
surówka z kapusty pekińskiej surówka z kapusty pekińskiej 150g 100g herbata miętowa 200ml.

pasta z makreli 30g kompot marchew na ciepło mini bez masła marchew na ciepło mini 

papryka 20g 250ml 250ml

PONIEDZIAŁEK 
23.04.2018

WTOREK 
24.04.2018

ŚRODA 
25.04.2018

CZWARTEK 
26.04.2018

              15 lat doświadczenia w cateringu   Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 
śniadanie podwieczorek



herbata 200ml

alergeny 1, 7, 6, 4 1,3,6,9,7 1,7,3,

płatki pszenne na mleku 220g
ryżanka z pomidorami i natka 

pietruszki 
ryżanka z pomidorami i natką 

pietruszki bez śmietany 
ryżanka z pomidorami i natka 

pietruszki 
350g 350g

pieczywo mieszane 30g
filet rybny w panierce/kotlet 

jajeczny
filet rybny w panierce 

filet rybny w panierce bez 
glutenowej 

90g 70g sernik na zimno z owocami 

masło 5g ziemniaki ziemniaki ziemniaki 150g 100g chrupki kukurydziane 100g
sałatka z makaronem i szynką 3g mleko smakowe 150ml

30g
surówka colesław/ fasolka 

szparagowa 
surówka colesław/ fasolka 

szparagowa bez masła 
surówka colesław/ fasolka 

szparagowa 
150g 100g

papryka 20g kompot / woda z miętą 250ml 250ml

27.04.2018 alergeny 1, 7, 6, 1,3,6,9,7 1,7,3,

CZWARTEK 
26.04.2018

PIĄTEK

Jadłospis przygotowała Wioletta Zimochocka  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku i po zmianie z dnia 26 lipca 2016. 







data obiad duży mały

DYŻUR 

              15 lat doświadczenia w cateringu   Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 
śniadanie

PONIEDZIAŁEK 
30.04.2018

WTOREK 

ŚRODA 

CZWARTEK

PIĄTEK



Jadłospis przygotowała Wioletta Zimochocka  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku i po zmianie z dnia 26 lipca 2016. 



  Gastro Team- Zdrowe żywienie twoich dzieci 

email: wiola@gastroteam.pl

Menu dla Szkoły Podstawowej nr 31 i Gimnazjum 
podwieczorek



Jadłospis przygotowała Wioletta Zimochocka  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 roku i po zmianie z dnia 26 lipca 2016. 


